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 فليتي خيرة     : مةالمحتر ةاألستاذ
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 توجيه خاص ::

* من أجل االستغالل األمثل و التحضير الممتاز نحو اختبار 

،  2021الفصل األول ، ثم نحو امتحان البكاالوريا   

* من أجل كسب المنهجية الصائبة شكالً و مضموناً التي تتميز 

،،بها هذه المادة العلمية   

* أنصح بالتركيز على محتوى هذا االختبار، باستغالل 

المكتسبات القبلية و الدروس و المفاهيم العلمية الموجهة 

،، { من المجال األول 4+  3+  2+  1نحو الوحدات }   

 

* بعد المحاولة المشروطة نحو حل هذا االختبار دون 

المرور لمشاهدة الحل مباشرة ، أنصح بتفحص الحل 

النموذجي المفصل و أخذ األفكار الطازجة منه سواء 

  معلوماتياً أو منهجياً ،،

يمكن لتالميذ شعبة رياضيات االستفادة من محتوى 

 االختبار من حيث المنهجية 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  .ثانوية حباشي عبد القادر تاجنة الجديدة  -مديرية التربية لوالية الشلف 

  2019ديسمبر امتحان الفصل االول 

 سا و نصف 3: المدة      ة علوم الطبيعة و الحياة  اختبار في ماد  عبة  العلوم التجريبية   السنة الثالثة ش

  

  ) نقطة  20( الموضوع 

  نقاط  5: التمرين االول 

المسببة للكزاز الخط الدفاعي االول و الثاني   Clostridium tetaniبكتيريا حين تخترق بعض المستضدات مثل           
يؤدي الى الموت  ، رغم ان للعضوية جهازا مناعيا يعمل وفق آليات منظمة تعتمد  تشكل خطرا شديدا عليها ة فانهاللعضوي

  . على التخصص الوظيفي للبروتين  

ز المناعي الجها لتقوية " Vaccinو اللقاح  Sérothérapie االستمصال " فعّالتانطريقتان المجال الطبي في ستعمل تُ  لذلك 
الرد المناعي  آلياتعلى أساسا تعتمد هاتان الطريقتان  . ال تقاومها العضويةبة ألمراض المستضدات المسبّ ضد العديد من 

  .ضد هذا النوع من المستضدات  الخلطي

 : اجريت على حيوانات مخبرية  الختبار فاعلية الطريقتين  تمثل الوثيقة نتائج تجريبية                       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

لية الرد بآ ان فاعلية االستمصال و اللقاح مرتبطة اساسا بيّن في نص علمي و السند اعتمادا على مكتسباتك  -1
 .  المناعي الخلطي و الدور الذي يلعبه البروتين 
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إلبراز ذلك نستعين بحالة مرضية شائعة في المناطق 
، مرض وراثي يتجلى في تغيير شكل 

   .مما يؤثر على الوظيفة التنفسية

بتقنية ) Hémoglobine(أصبح من الممكن الكشف المبكر عن هذه التشوهات من خالل تحليل الهيموجلوبين 
  : شخصين

 HbS (Sickle-cell disease, en( بـ  

   HBSو HBA في كل من 

المالحظة المجهرية و عن برنامج راستوب لشكل الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء 

 (  

إلبراز ذلك نستعين بحالة مرضية شائعة في المناطق  ، بيّنت الدراسات ان وظيفة اي بروتين محّددة وراثيا 
، مرض وراثي يتجلى في تغيير شكل )Anémie falciforme(فقر الدم المنجلي مرض الدريبانوسيتوز  

Globules rouges, hématies (مما يؤثر على الوظيفة التنفسية

أصبح من الممكن الكشف المبكر عن هذه التشوهات من خالل تحليل الهيموجلوبين 
Electrophorèse. ( شخصينل الهيموغلوبين دراسة اظهرت

 يسمىبهيموغلوبين مريض شخص و HbA يسمى 
 ) :  1( ، التغيرات المتمثلة في الوثيقة  

 . اطرح تساؤالو باستدالل علمي 

   :  )  2( ابة عن هذا التساؤل نقدم الوثيقة 

في كل من   βفي االليل المشفر للسلسلة  عرض التتابع النكليوتيدي

  .Anagéneباستعمال برنامج و تتابع االحماض االمينية الموافق له 

المالحظة المجهرية و عن برنامج راستوب لشكل الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء  عن 

) نقاط  7: ( التمرين الثاني 

بيّنت الدراسات ان وظيفة اي بروتين محّددة وراثيا                 
مرض الدريبانوسيتوز  : المدارية 

Globules rouges, hématies(الكريات الحمراء 

أصبح من الممكن الكشف المبكر عن هذه التشوهات من خالل تحليل الهيموجلوبين  : Iالجزء 
Electrophorèse(الهجرة الكهربائية  

يسمى بهيموغلوبين عادي شخص  
anglais(  التغيرات المتمثلة في الوثيقة ،

  

  

  

  

  

  

  

  

و باستدالل علمي ) 1(باستغالل الوثيقة  -1

ابة عن هذا التساؤل نقدم الوثيقة لإلج: IIالجزء 

عرض التتابع النكليوتيدي ) : 1(الشكل 

و تتابع االحماض االمينية الموافق له  

 مأخوذة صور:  )2(الشكل 
  .هة المشوّ 
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اجابتك عن التساؤل باالستعانة ب" دة وراثيا البروتين محدّ وظيفة " عبارة الناقش )  2( باستغالل اشكال الوثيقة  -
  .Iالذي طرحته في الجزء 

  

  

  

  

  

 
)2( لوثيقة ا  
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  ) نقاط  8(:  لثالتمرين الثا

تتميز االنزيمات بتخصص وظيفي عال ، حيث تعتمد عليها الخاليا في نشاطها االيضي ، إال انه في بعض الحاالت          
   . طبيا يستوجب تدخالتتسبب في مشاكل صحية مما 

تسببت حركات كوعه المتكررة أثناء التدريب  كوع التنس ،  حيث =  tennis-elbow يعاني العب تنس من  :    Iالجزء
 دواًء مضاًدا لاللتهاباتوصف  ذي، ذهب لرؤية طبيبه ال ألمه شديًداعندما أصبح  .واأللعاب في ألم يتداخل مع حياته اليومية

  .بطانة المعدةدواء لحماية ، باإلضافة إلى 

 : التي تتضمن  )  1( نقدم الوثيقة  دار حوار بين الطبيب و العب التنس و لفهم هذا الحوار         

 .و تاثيرهما  )  2و  1بروستاغالندين ( معطيات حول مصدر نوعين من الهرمونات )  : 1(الشكل  -
و ذلك باختبار نشاط اإلنزيمات . في المختبر يتم دراسة تأثير الجزيء النشط للدواء المضاد لاللتهابات) :  2( الشكل  -

COX 1  وCOX 2 النتائج موضحة في منحنيات الشكل   .في وجود تركيزات متزايدة  من األدوية المضادة لاللتهابات
يتوافق مع الحد األقصى للنشاط المسجل  "٪100: "نسبة مئوية COX 2و  COX 1حيث يُعبّر عن  نشاط إنزيمات ) 2(

  التفاعل مع الركيزة  خالل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :  للطبيبمجموعة من االسئلة  العب التنس وّجه - 1

ومعرفتك بآليات  ) 1(الوثيقة استغالل بهة للطبيب ثم الموجّ  تطرح االسئلةب دور العب التنس و منك ان تلعالمطلوب 
   .ما استفسر عنه س تنالعب الّ لشرح تدور الطبيب وتلعب االلتهابي ،  التفاعل

بنفس  تأثرهمامع نفس الركيزة و  ) COX1 et 2(  تفاعل االنزيمينتفسر اعتمادا على مكتسباتك اقترح فرضية  -2
 .مضاد االلتهاب 
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 و عالقتهما) COX COX2 .1(خصائص االنزيمين 

cyclo من النوع )   ( COX2 . COX1  في
يتم و  ٪ فقط  60نسبة تشابه بينهما في تسلسل االحماض االمينية 

بوجود  الموقع الفعال لكال االنزيمين

  

بّررا هذا مضاد التهاب نوعي مُ  استعمالبيّن انه من الممكن 

كيفية تدخل  االدوية التي وصفها قّدم مخطط حصيلة تبرز فيه 
 . بالتوفيق 

خصائص االنزيمين نجري دراسة تبرز  من اجل التحقق من صحة الفرضية 

cyclo‐oxygénaseتم التعرف على البنية ثالثية االبعاد النزيم االكسدة الحلقية 
نسبة تشابه بينهما في تسلسل االحماض االمينية  تحيث وجد )  1996 –
COX  الموقع الفعال لكال االنزيمين)  2( تمثل الوثيقة . مورثتين مختلفتين بواسطة

  .تهاب ال ستيروئيدي غير نوعي  

 .تحقق من صحة الفرضية )  
بيّن انه من الممكن . COX2يُفضل وصف مضاد التهاب نوعي لالنزيم 

قّدم مخطط حصيلة تبرز فيه بناء على المعلومات المستخرجة من الموضوع 
بالتوفيق                                                         . في العالج 

من اجل التحقق من صحة الفرضية :IIالجزء 
   : ات اإللتهاب مضادتاثير ب

تم التعرف على البنية ثالثية االبعاد النزيم االكسدة الحلقية  -
– 1994(  اوائل التسعينيات

COX-2و  COX-1تشفير 
تهاب ال ستيروئيدي غير نوعي  الركيزة و بوجود مضاد ال

)  2(باستغالل الوثيقة  -1
يُفضل وصف مضاد التهاب نوعي لالنزيم  -2

 .االختيار  

بناء على المعلومات المستخرجة من الموضوع :  IIIالجزء 
في العالج  الطبيب لالعب التنس 



االجابة النموذجية الختبار مادة علوم 
ع ت  3الطبيعة و الحياة  ع ت  3الطبيعة و الحياة 

اعداد االستاذة خيرة فليتي 



يقيس الموضوع جملة من موارد الكفاءة المحّددة •
.المنهاج في 



في إطار يتم تقييم مختلف أنواع الموارد الحالي فإنه  البكالورياحسب دليل •
.مشكل علمي 

خطة ( للتلميذ الحل  واستراتيجيةحل المشكالت العلمية يفرض ترك خطة  •
ذلك ؟كيف ) مسبقا الحل تكون مجهولة 

من خالل التقليل من عدد التعليمات و تجنب تجزئتها حتى ال يُساق إلى الحل•
، ليكون التلميذ واحدة ، غالبا التعليمات تُقدم وثائق و يطرح أقل عدد من 

: مجبرا على

قراءة التعليمة بتأن لفهم ما هو مطلوب بدقة و منه استهداف المعلومات -1
.التي يجب البحث عنها في الوثائق.التي يجب البحث عنها في الوثائق

، المعلومات تحليل مختلف الوثائق المقترحة في وضعية التقييم و انتقاء -2
.كل المعلومات التي تساهم في الحل

.التي تكّمل بعضها األسنادتجميع الوثائق و -3
، منسجم تسمح باإلجابة على المشكل متسلسل كتابة فقرة أو فقرات بشكل -4

.انطالقا من المعلومات التي تم التوصل إليها
حيث يتطلب حل المشكل : و الوثائق األسنادو هو ما يعرف بالربط بين •

معلومات تم الكشف عنها بشكل جزئي منفصل
La mise en relation des documents
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التمرين 
االول 

حسب دليل بناء 
2017االختبار 





حسب دليل بناء 
االختبار

من خالل تقييم البعد المعرفي للكفاءة يهدف التمرين األول إلى •
مشكل علمي باسترجاع و تنظيم و هيكله المعارف المكتسبةحل 

يتم  ضمنياأو  معلناقد يكون المشكل العلمي المطلوب للحل -•
  . ثنائية متناقضة في السياقفهمه من خالل 

تليها جملة تقريرية تقدم معرفة  :الثنائية المتناقضة هي  -أ

التمرين االول 

تليها جملة تقريرية تقدم معرفة  :الثنائية المتناقضة هي  -أ
.جملة أخرى تقدم معلومات تتناقض و ال تتوافق مع السابقة

شاري إمن خصائص التعليمة أنها تصاغ بفعل ( التعليمات   - ب
، تكون متدرجة في الصعوبة حسب المستويات التأويل ال يقبل 

متدرجة من حيث المجهود و  مهامات، تحيل إلى أداء المعروفة 
 ....مستوى المعالجة الفكريين عند الممتحن



التمرين االول  مضمون التعلماتحسب تدرج 



الهدف التعلمي 

دور البروتينات في حالة الرد المناعي الخلطي• دور البروتينات في حالة الرد المناعي الخلطي•



مضمون التمرين االول المقترح  
السياق 

مثل  المستضداتحين تخترق بعض •
Clostridiumبكتيريا  tetani  للكزازالمسببة 

 فانهاالخط الدفاعي االول و الثاني للعضوية 
، الموت  تشكل خطرا شديدا عليها يؤدي الى 

رغم ان للعضوية جهازا مناعيا يعمل وفق آليات 
منظمة تعتمد على التخصص الوظيفي للبروتين  

"  فعّالتانطريقتان لذلك  تُستعمل في المجال الطبي * 

 متناقضة في السياقالثنائية استخراج ال

اختراق الخط الدفاعي االول و   -1
 المستضداتالثاني من طرف بعض 

يؤدي الى الموت  

الية الرد المناعي الخلطي تعتمد   -2
"  فعّالتانطريقتان لذلك  تُستعمل في المجال الطبي * 

"   Vaccinو اللقاح  Sérothérapie االستمصال
الجهاز المناعي ضد العديد من  لتقوية

ال تقاومها المسبّبة ألمراض  المستضدات
تعتمد هاتان الطريقتان أساسا على   .العضوية

ضد هذا النوع من  الخلطيالرد المناعي  آليات
. المستضدات

تمثل الوثيقة نتائج تجريبية  اجريت على   •
  :الطريقتين الختبار فاعلية   مخبريةحيوانات 

الية الرد المناعي الخلطي تعتمد   -2
على التخصص الوظيفي للبروتين و 

فعالتين  طريقيتنتسمح باستعمال 
لتقوية الجهاز المناعي ضد 

المسببة لألمراض المميتة  المستضدات

آليات الرد المناعي  ماهي: المشكل طرح 
الخلطي التي تعتمد على التخصص الوظيفي 

للبروتين و تسمح بتقوية الجهاز المناعي 
المسببة ألمراض  للمستضداتللتصدي 
     المميتة ؟



الختبار فاعلية   مخبريةتمثل الوثيقة نتائج تجريبية  اجريت على حيوانات •السند 
:الطريقتين 

استثمار السند •

غير  مستضداتحقن  :لقاح •
بهدف اكساب مناعة  مممرضة

 المستضداتتقي الحيوان من 
.الممرضة 

يؤكد  3الحيوان •
الحيوان يؤكد  موت

ضعف الجهاز 
المناعي في مقاومة 

المسببة  المستضدات
مميتة  المراض

يؤكد فاعلية )  2و  1( الحيوان

اجسام  بهحقن مصل :  استمصال•
مضادة نوعية لحيوان مريض 

الذي ولد االجسام  المستضدبنفس 
المضادة بهدف العالج 

يؤكد فاعلية )  2و  1( الحيوان
و اللقاح في تقوية  االستمصال

الجهاز المناعي 



مشكل علمي باسترجاع و حل  تتطلب االجابة عن التعليمة•
 . تنظيم و هيكله المعارف المكتسبة

في التعليمة حتى يسهل علينا  المفتاحيةنعين الكلمات أوال •
.استرجاعها حصر المعارف المراد 

فاعلية ان بيّن في نص علمي  و السند  مكتسباتكاعتمادا على : التعليمة 
و الدور الذي بآلية الرد المناعي الخلطي مرتبطة اساسا  و اللقاح االستمصال

 .  لبروتينايلعبه 

.استرجاعها حصر المعارف المراد 

و ضع مخطط يسمح لنا بتنظيم االفكار مما يضمن ثانيا •
.السليم التبليغ 

  .العلمي هيكلة المعارف في بناء النص ثالثا •



النص العلمي 

تسبب امراضا مميتة لذلك  المستضداتبعض   :مقدمة *
يستعمل االطباء طرق فعالة لتقوية الجهاز المناعي مثل  

و اللقاح تعتمد اساسا على آليات الرد  االستمصال
  .الخلطي المناعي 

آليات الرد المناعي الخلطي التي تعتمد على  ماهي• آليات الرد المناعي الخلطي التي تعتمد على  ماهي•
التخصص الوظيفي للبروتين و تسمح بتقوية الجهاز 

    المميتة ؟المسببة ألمراض  للمستضداتالمناعي للتصدي 



يجب ان : قياسها المعارف المكتسبة  المراد 
 :التالية تكون لدى التلميذ اجابة عن االسئلة 

 

 الخلطي ؟ماذا نقصد بالرد المناعي • الخلطي ؟ماذا نقصد بالرد المناعي •

و ما هو دور البروتين  الخلطي  ؟ما هي آلية الرد المناعي •
 فيها ؟

 المناعي ؟و اللقاح في تقوية الجهاز  االستمصالما اهمية •



بعد طرح المشكل  المتضمن في السياق نأتي 
 .اساسية للعرض نجزئه الى افكار 

تعريف الرد المناعي  -1
الخلطي 

انتاج اجسام مضادة 
مصلية 

االجسام المضادة  خصائص -2
، الكيميائية الطبيعة (المصلية  

 )النوعية ، الفراغية البنية 

مصدر األضداد و  -3
   نوعيتها  مصدر

اهمية اللقاح 

  االستمصالاهمية 

تقبل االجابة في حالة 
  3البدء من الفكرة 



النص العلمي 

  :العرض 
 المستضداتالرد المناعي الخلطي هو الرد الذي يثيره نوع من •

مصلية ) اضداد (مضادة يؤدي الى انتاج اجسام 
مصلية مناعية من النوع قاما جزيئات بروتينية االضداد هي •

  .  غلوبيلين
سالسل  4للجسم المضاد بنية فراغية خاصة يتكون من • سالسل  4للجسم المضاد بنية فراغية خاصة يتكون من •

، كل سلسلة ) سلسلتين ثقيلتين و سلستين خفيفتين(بروتينية 
  .ثابتة تضم منطقة متغيرة و اخرى 

تضم المنطقة المتغيرة للسلسة الثقيلة و الخفيفة موقعا لتثبيت •
موقعا  الثقيليتينو تضم المنطقة الثابتة للسلسلتين  المستضد

.البالعات للتثبت على الغشاء 



النص العلمي 
:العرض 

الذي ولّده بفضل التكامل  المستضديتميز الجسم المضاد بالنوعية تجاه  - 
مما يسمح بتشكل معقد  المستضدالبنيوي بين موقع التثبيت و محدد 

-AC (مناعي  Ag( المستضد، يبطل مفعول  ) يمنع انتشاره حركته يشل ،
) .تكاثره و 

بتدخل  المستضديتم التخلص من المعقدات المناعية و بالتالي اقصاء  - 
. البلعميات

تتثبت عليها طبيعة بروتينية مستقبالت غشائية من  البلعمياتتحمل - تتثبت عليها طبيعة بروتينية مستقبالت غشائية من  البلعمياتتحمل -
بتشكيل ارجل كاذبة و تقوم  بها، فتحيط  بالمستضداتاالضداد المرتبطة 

جسيمات حالة (  بالليزوزومات، يحاط بالع  حويصلضمن  ببلعمتها
، تهضم المعقدات ) نوعية  - بروتينية من طبيعة  - انزيمات تحتوي 

.الخلية المناعية و تطرح النواتج خارج 
و هو حقن شخص مريض بمصل يحتوي  االستمصالو عليه فان استعمال -

الممرض يؤدي الى االقصاء السريع  للمستضداجسام مضادة نوعية 
  ))العالج ((>...... االستمصال.المريض مما يسرع في شفاء  للمستضدات



النص العلمي 
:العرض 

تركيب و بنيوي يدل على  تعضيتنتج و تفرز االجسام المضادة خاليا بالزمية ذات -
ك ، ج ف ش ه (  العضيات، كثيرة  الهيولى، غزيرة الحجم كبيرة ( البروتين افراز 

) الهيولي، كثرة تموج غشائها ) افرازية ، حويصالت 

عن الخاليا البائية التي تنشا و تنضج في نقي العظام و تغادره  البالزموسيتتتمايز -
) .اللمفاوية الطحال و العقد ( المحيطية الى االعضاء اللمفاوية 

لها نفس من طبيعة بروتينية  BCRعلى غشائها مستقبالت غشائية  LBتحمل الـ -
.المصلية بنية االجسام المضادة  .المصلية بنية االجسام المضادة 

وجود تكامل بنيوي بين موقع (  LB نسيليةمن  لمةما يتم انتقاء  مستضدعند دخول -
. محسسةفتصبح )  المستضدو محدد   BCRالتثبيت في 

و يبقى البعض االخر على  بالزموسيتو يتمايز بعضها الى  المحسسةتتكاثر الخاليا -
). LBm(ذاكرة شكل 

غير ممرضة يسمح بتوليد  مستضداتو عليه فان استعمال اللقاح و هو حقن -
الممرضة في حالة  المستضداتاستجابة مناعية و بالتالي اكساب الفرد مناعة ضد 

)) .الوقاية ((>......اللقاح  .دخولها 



النص العلمي 

:الخاتمة 
يلعب البروتين بفضل تخصصه الوظيفي دورا اساسيا في الرد  

غشائية ، مستقبالت مصلية اجسام مضادة (الخلطي المناعي 
و لهذا يمكن  المستضدات باقصاءمما يسمح ) انزيمات ، 

  .البروتين دور  بتفعيلتقوية الجهاز المناعي   .البروتين دور  بتفعيلتقوية الجهاز المناعي 

بالتوفيق 



الثاني التمرين 

ممارسة االستدالل: الثاني يقيس التمرين •
La pratique du raisonnement ou inférence

في جميع ميادين  تفعيلهااالستدالل كفاءة عرضية يتم 
اإلنسانية ، العلوم الرياضيات ، التجريبية العلوم : البحث 

.في الدين.... .في الدين....
صحيحة إنتاج معلومات جديدة يقتضي االستدالل 

انطالقا من معلومات سابقة ) االستدالل تسمى نتائج (
ال يوجد بينهما تناقض ،  )مقدماتتسمى (الصحة ثابتة 

.المنطقباستعمال أداة 
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حزم كما قال ابن (المنطق االستدالل نشاط فكري لوظيفة التعقل أداته •
إن علم المنطق يقف على الحقائق كلها ويميزها من األباطيل ": 

"تمييزا ال يبقى معه ريب
المنطق هو اآللة التي تمنع الذهن من الوقوع " : سيناء و قال ابن 

”في الزلل
 المحاججة، القياس ، االستقراء ، االستنتاج منها : أنماط لالستدالل 

المسعى : مختلفة ، االفتراضي التجريبي و يمارس وفقا لمساع  المسعى : مختلفة ، االفتراضي التجريبي و يمارس وفقا لمساع 
، المسعى االفتراضي التجريبي و التفسيري ، المسعى  االستنتاجي

....هو ما يعرف بالمسعى العلمي
ال داعي إضافة العبارة باستدالل علمي أو باستدالل منطقي عند •

. صياغة التعليمات
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 التعلماتحسب تدرج  



الهدف التعلمي 

البروتين و ، بنية المورثة إظهار العالقة بين • البروتين و ، بنية المورثة إظهار العالقة بين •
ووظيفته 



 )نقاط  7( : الثاني التمرين 

  :السياق •

بيّنت الدراسات ان وظيفة اي بروتين •
،  إلبراز ذلك نستعين وراثيا محّددة 

بحالة مرضية شائعة في المناطق 
   الدريبانوسيتوزمرض : المدارية 

السياق  المشكل صريح في 
العالقة بين المورثة : 

المشرفة على تركيب 
؟ وظيقتهالبروتين و 

ذلك نستغل وضعية  الظهار
تتضمن اختالل وظيفي      الدريبانوسيتوزمرض : المدارية 

 Anémie(المنجلي فقر الدم 
falciforme( مرض وراثي يتجلى ،

الحمراء في تغيير شكل الكريات 
)Globules rouges, hématies (

 .التنفسيةمما يؤثر على الوظيفة 

تتضمن اختالل وظيفي  
ناتج عن تغير المعلومة 

.الوراثية  



نتائج فصل البروتينات 
شخص مريضبتقنية الهجرة الكهربائية 

 ) 1( الشكل 

أصبح من الممكن  : Iالجزء 
الكشف المبكر عن هذه التشوهات 

الهيموجلوبين من خالل تحليل 
)Hémoglobine ( بتقنية

الكهربائية  الهجرة 
)Electrophorèse (. اظهرت

  :لشخصين  الهيموغلوبيندراسة 
 بهيموغلوبينشخص عادي  

وشخص مريض  HbA يسمى 

شخص عادي 

) 1(الوثيقة باستغالل : التعليمة 
.تساؤال و باستدالل علمي اطرح 

الدم الحمراء عند  كرية
الشخصين 

 ) 1( الوثيقة  ) 2( الشكل 

وشخص مريض  HbA يسمى 
HbS ( بـيسمى  بهيموغلوبين

(Sickle-cell disease, en 
anglais( التغيرات المتمثلة في ،
  ) : 1( الوثيقة  

  : المعرفية/ المنهجية االهداف 
  .ح و شكل ك د  HBوضع عالقة منطقية بين نوع الـ  -
طرح تساؤل حول سبب التشوه المرتبط بتغير  -

  ح ؟في ك د  الهيموغلوبين



 :االول االجابة عن الجزء 

و  HBA. HBSمسعى استنتاجي يقودنا الى تحديد الفرق بين الـ ( ) : 1( الوثيقة استغالل اشكال •
)  دحبالتالي مصدر تشوه ك 

.الكهربائية بتقنية الهجرة  HBS . HBAنتائج فصل  بروتيني : ) 1( الشكل •
نحو القطب الموجب ما يدل على ان الشحنة االجمالية لكليهما  HBS . HBAنالحظ هجرة كل من •

سالبة
ما يدل على أن  HBSبمسافة اكبر من الـ  HBA .تختلف مسافة الهجرة بينهما حيث  يهاجر •

HBSاكبر منه لـ  HBAمجموع الشحن السالبة لـ

  :المجندة الكفاءات المنهجية 
وضع عالقة منطقية بين :العلمي ممارسة االستدالل 

طرح مشكل –المعطيات 
التعبير العلمي و اللغوي الدقيق : التواصل التبليغ و 

HBSاكبر منه لـ  HBAمجموع الشحن السالبة لـ
 :انبما •
 االمينيةالشحنة السالبة في البروتين تعود الى الوظائف الحمضية لجذور االحماض   - 1•

  )صحيحة مقدمة ( .) قاعدة عامة(تركيبه الداخلة في   الحامضية
  )صحيحة مقدمة ( . .بروتين )  HBS . HBA(الهيموغلوبين - 2•
 )صحيحة مقدمة ( . HBSاكبر منه لـ  HBAمجموع الشحن السالبة لـ - 3•
و بالتالي  HBS بـمقارنة  الحامضية االمينيةيضم عددا اكبر من االحماض  HBAالـ نستنج  •

على مستوى عدد االحماض  HBAو HBSبين الـ  االمينيةفي تتابع االحماض )  اختالف ( يوجد تغير
)االستدالل نتيجة (..منهما الداخلة في تركيب كل  الحامضية االمينية

استدالل استنباطي
البرهنة على ( 

   )جزئية قضية 



 :االول االجابة عن الجزء 

  ) :1(الوثيقة استغالل اشكال •
. بالدريبانوسيتوزيوضح شكل ك د ح عند شخص مصاب و شخص مريض : ) 2(الشكل •
شكال  تاخذمقارنة بالشخص السليم  منجلياشكال  تاخذك د ح عند الشخص المصاب مشوهة •

.عاديا 

  :المجندة الكفاءات المنهجية 
وضع ) استنتاجي مسعى ( : العلمي ممارسة االستدالل 
طرح مشكل –المعطيات عالقة منطقية بين 

التعبير العلمي و اللغوي الدقيق : التواصل التبليغ و 

على شكل  HBS . HBAهذا االختالف بين  تاثيرما : ) 2(الشكل مبرر االنتقال الى 
   ؟ الهيموغلوبينكريات الدم الحمراء التي تحتوي كل نوع من 

.عاديا 
HBA بـو المريض يتميز  HBS يتميزبـبما ان الشخص المصاب •
، و الشكل العادي لها  HBSتشوه ك د ح عند الشخص المصاب مرتبط بوجود : أن نستنتج •

. HBA بـعند الشخص السليم مرتبط 
  ) :2و  1( الشكلين بوضع عالقة بين •
الدم الحمراء عند الشخص المصاب مرتبط بالتغير في تتابع  كريةنستخلص أن تشوه •

  . الهيموغلوبينفي بروتين  االمينيةاالحماض 

لينتج عنه تشوه  الهيموغلوبينما هو التغير الذي حدث في : تساؤل طرح 
  ح ؟في ك د 



محّدد وراثيا و هو يحدد  االمينيةتتابع االحماض  مكتسباتناحسب 
طرح و بالتالي فان  .الوظيفة البنية الفراغية للبروتين و بالتالي 

  :الثاني التساؤل في الجزء االول يحّدد منهجية البحث في الجزء 

:الثاني ؟كيف اتعامل مع التعليمة في الجزء •
 "وراثيا وظيفة البروتين محّددة " العبارة ناقش )  2( الوثيقة باستغالل اشكال  •

.Iعن التساؤل الذي طرحته في الجزء  باجابتكباالستعانة 

االحماض    المشفروتتابع االليلفي  النكليوتيدينقارن بين التتابع * 
من اجل تفسير نتائج الهجرة  HBA. HBSفي كل من  االمينية

. Anagéneالكهربائية لذلك نستعين ببرنامج 
من اجل تفسير   HBS للهيموغلوبيننتعرف على البنية الفراغية  •

.الوظيفة العالقة بين البنية و 
وظيفة " العبارة نستعمل المعلومات المستخرجة في مناقشة •

  "وراثيا البروتين محّددة 



   )  : 2( الوثيقة لإلجابة عن هذا التساؤل نقدم : IIالجزء •

المشفر  االليلفي  النكليوتيديعرض التتابع  :)  1(الشكل •
و تتابع االحماض   HBSو HBAفي كل من    βللسلسلة 
.Anagéneالموافق له باستعمال برنامج  االمينية

و عن  المجهريةصور مأخوذة عن المالحظة :  )2(الشكل •
في كريات الدم الحمراء  الهيموغلوبينلشكل  راستوببرنامج  في كريات الدم الحمراء  الهيموغلوبينلشكل  راستوببرنامج 

.المشّوهة 

•  



" وراثيا وظيفة البروتين محّددة " العبارة ناقش )  2( الوثيقة باستغالل اشكال •
.Iعن التساؤل الذي طرحته في الجزء  باجابتكباالستعانة 

 ) 2( الوثيقة 



:الجزء الثاني االجابةعن
مسعى تفسيري يقودنا الى تفسير االخالف في مسافة الهجرة () : 2(الوثيقة استغالل اشكال •

  ....)الكهربائية
للسلسلة  االمينيةالمشفر و تتابع االحماض  االليلفي  النكليوتيدينتائج مقارنة التتابع :) 1(الشكل •

β ببرنامجAnagéne .
الموافقة لرامزة  TAGيعرض السلسلة غير المستنسخة التي تبدأ بالرامزة  Anagéneبرنامج الـ •

  االمينيالناتج عن الترجمة الذي يبدأ بالحمض  البيبتيدو متعدد  .  ARNmفي الـ UAGاالنطالق  
Met 

ماعدا في ) HBA. HBS(بين  االمينيةو تتابع االحماض  النكليوتيدينالحظ و جود تشابه في التتابع •

  :المجندة الكفاءات المنهجية 
عالقة منطقية بين وضع : العلمي ممارسة االستدالل 

 –المعطيات 
التعبير العلمي و اللغوي الدقيق : التواصل التبليغ و 

ماعدا في ) HBA. HBS(بين  االمينيةو تتابع االحماض  النكليوتيدينالحظ و جود تشابه في التتابع •
الناتج عن الترجمة و الذي يمثل الحمض  البيبتيدفي متعدد  7رقم  االمينيو الحمض  7الرامزة رقم 

في ) Val( االمينيالموافقة للحمض ) GTG(الرامزة ،  حيث نجد الوظيفي في البروتين  6رقم  االميني
)HBS ( الرامزة عوضا عن)GAG ( االمينيالموافقة للحمض )Glu ( الـ في)HBA (على  مايّدل

.الطبيعي  االليلفي  A بـ الطافر االليلفي Tحدوث طفرة باستبدال القاعدة 
 Valو بالتالي شحنة سالبة والـ    حامضيةهو حمض اميني جذره ينتهي بوظيفة  Gluنالحظ ان •

بين الـ  الحامضية االمينيةاالختالف في عدد االحماض و هذا ما يفّسر ، للماء حمض اميني جذره كاره 
HBA و الـHBS  الكهربائية و بالتالي مسافة الهجرة. 

رقم  االمينيالتغير في الحمض  تاثيرما هو : )  2( الشكل مبّرر االنتقال الى 
  ؟ الهيموغلوبينعلى بنية و بالتالي وظيفة  6



:الجزء الثاني االجابةعن

  )ح مسعى تفسيري يقودنا الى تفسير تشوه ك د ( ) : 2(الوثيقة استغالل اشكال •
  ) :2(الشكل •
في ك د ح عند الشخص المريض انه  الهيموغلوبينلشكل  المجهريةتظهر المالحظة •

.البعض مع بعضها HBS الهيموغلينمظهر ليفي ناتج عن ارتباط جزيئات  ياخذ
βان االرتباط يعود الى تقارب السلسلة  راستوبعن برنامج  الماخوذةتظهر الصورة •

اخرى و ذلك بتشكيل رابطة  هيموغلوبين لجزيئة αمع السلسة  هيموغلوبين لجزيئة

  :المجندة الكفاءات المنهجية 
عالقة منطقية بين وضع : العلمي ممارسة االستدالل 

 –المعطيات 
التعبير العلمي و اللغوي الدقيق : التواصل التبليغ و 

اخرى و ذلك بتشكيل رابطة  هيموغلوبين لجزيئة αمع السلسة  هيموغلوبين لجزيئة
 Leuمع الحمضين  βفي السلسة  Val 6رقم  االمينيكارهة للماء بين جذر الحمض 

Pheو  88 .اخرى  هيموغلوبين لجزيئة αفي السلسلة  85
ان تشوه ك د ح عند الشخص المريض يعود الى المظهر الليفي : التساؤل االجابة عن 

الذي تغير من حمض اميني  6رقم  االمينيبسبب موقع الحمض  HBS ياخذهالذي 
حامضي الى حمض اميني جذره كاره للماء و يعود ذلك في االصل الى الطفرة التي 

. الهيموغلوبيناصابت المورثة المشرفة على تركيب 



 “وراثيامحّددة  االبروتينوظيفة ”: العبارة مناقشة •

 :السابق بناء على المثال •

ك د ح شكال طبيعيا بفضل البنية  تاخذالوظيفة التنفسية تتطلب ان •
في  نكليوتيديو المحّددة بتتابع  HBA للهيموغلوبينالفراغية 
.المورثة 

في المورثة الى تغير تتابع االحماض  النكليوتيدييؤدي تغير التتابع • في المورثة الى تغير تتابع االحماض  النكليوتيدييؤدي تغير التتابع •
و بالتالي في البنية الفراغية  الهيموغلوبينفي بروتين  االمينية

.التنفسالوظيفية مسببا في تغير شكل  ك د ح مما يؤثر على وظيفة 

  .الوراثية و بالتالي ضمان وظيفة البروتين  يتطلب سالمة المعلومة •

  “وراثيامحّددة  االبروتينوظيفة ”العبارة مما يؤكد صحة •



تطرح مشكلة علمية : العلمي التمرين الثالث يفعل و يقيس المسعى •
في السياق ثم تقترح وثائق الستخراج أو التوصل إلى معلومات 

جزء أول في صياغة فرضية أو فرضيات من أجل بتطبيق االستدالل 
الستنتاج من التمرين جزء ثاني ثم وثائق أخرى في  ،من التمرين 
.لحل المشكل  الضرورريةالمعلومات أو استنباط 

، فقط التمرين كل مراحل المسعى العلمي في  تفعيلال يمكن ( •

الثالث التمرين 

، فقط التمرين كل مراحل المسعى العلمي في  تفعيلال يمكن ( •
صياغة الفرضية ضرورة ال يمكن تجاوزها ألن التلميذ يبني الحل 
على أساس تصوراته و ما يتوصل إليه من معلومات من معالجة 

. )الوثائق 

يتم تركيب و بناء الحل و تبليغه بالصيغة التي يريد  ثالثو في جزء •
، ال يجب أن نقيس ) بالنص أو بالمخطط( قياسها واضع التمرين 

.مرات نفس نمط االستدالل عدة : العقلية  اإلدواتنفس 
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االستدالل 
االفتراضي 

مالحظة ظاهرة أو طارئة 

صياغة فرضية 
تفسيرية 

 اختبار(الفرضية التحقق من 
العوامل التي يفترض أنها 

تنتج الفرضية من 
التصوري  اإلستقراء

االنتقال من قضية خاصة (
)عامة الى قاعدة 

االفتراضي 
التجريبي

هو نفسه 
المسعى 
العلمي 

العوامل التي يفترض أنها 
 )تجريبيا تتحكم في الظاهرة 

مضاهاة أو مطابقة النتائج 
.المالحظة التجريبية مع 
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 )نقاط  8(: الثالث التمرين 

، حيث تعتمد عليها الخاليا في نشاطها عال تتميز االنزيمات بتخصص وظيفي •
يستوجب ، إال انه في بعض الحاالت تتسبب في مشاكل صحية مما  االيضي
  . طبياتدخال 

كيف تتسبب االنزيمات في مشكل صحي و ما هو التدخل :  المشكل
 التمرين ؟الطبيي المقصود في 

  . طبياتدخال 

،  حيث  التنس كوع =  tennis-elbowيعاني العب تنس من    :   Iالجزء•
تسببت حركات كوعه المتكررة أثناء التدريب واأللعاب في ألم يتداخل مع حياته 

، ذهب لرؤية طبيبه الذي وصف دواًء مضاًدا  شديًداألمه عندما أصبح  .اليومية
.، باإلضافة إلى دواء لحماية بطانة المعدةلاللتهابات 

التي )   1( الوثيقة نقدم دار حوار بين الطبيب و العب التنس و لفهم هذا الحوار   
  :تتضمن 



  الهرموناتمعطيات حول مصدر نوعين من : )  1(الشكل •
.  تاثيرهماو )  2و  1 بروستاغالندين( 

في المختبر يتم دراسة تأثير الجزيء النشط : )  2( الشكل •
و ذلك باختبار نشاط اإلنزيمات  .لاللتهاباتللدواء المضاد 

COX 1  وCOX 2  في وجود تركيزات متزايدة  من
النتائج موضحة في منحنيات   .لاللتهاباتاألدوية المضادة  النتائج موضحة في منحنيات   .لاللتهاباتاألدوية المضادة 

و  COX 1حيث يُعبّر عن  نشاط إنزيمات ) 2(الشكل 
COX 2  يتوافق مع الحد األقصى " ٪100": مئويةنسبة

للنشاط المسجل خالل التفاعل مع الركيزة





 :االول تعليمات الجزء •
 : للطبيبمجموعة من االسئلة  العب التنس وّجه -1

 تطرح االسئلةالمطلوب منك ان تلعب دور العب التنس و 
ومعرفتك بآليات )  1(الوثيقة الموّجهة للطبيب ثم باستغالل 

لالعب الّتنس ما تشرح ، تلعب دور الطبيب وااللتهابي التفاعل  لالعب الّتنس ما تشرح ، تلعب دور الطبيب وااللتهابي التفاعل 
  .عنه استفسر 

االنزيمين تفاعل تفسر اقترح فرضية  مكتسباتكاعتمادا على  -2
) COX1 et 2  ( مع نفس الركيزة و تأثرهما بنفس مضاد

.االلتهاب 



االجابة عن تعليمات الجزء االول 

  :الطبيب الحوار الذي دار بين الالعب و  - 1•

كيف سمحت لك االعراض بتشخيص الحالة : التنس العب -
و اخر  لإللتهابلماذا وصفت دواء مضاد  التهاب ؟على انها  و اخر  لإللتهابلماذا وصفت دواء مضاد  التهاب ؟على انها 

  المعدة ؟لحماية بطانة 

) : 1( الوثيقة باستغالل اشكال :  الطبيب -



تمّزق تؤدي حركات الكوع المتكررة الى شد االوتار و بالتالي : )  1( الشكل •
. االراكيدونيكالخاليا الوترية مما يحفّز تركيب حمض 

لينتج ) ركيزة (  االراكيدونيكفي التفاعل مع  COX1يتدخل انزيم •
.الدم ينتقل عبر  1 البروستاغلندين

 2 البروستغالندينفي التفاعل مع نفس الركيزة لينتج   COX2يتدخل انزيم •
.الدم ينتقل عبر 

استخراج المقدمات الضرورية لممارسة االستدالل  

.الدم ينتقل عبر 

و يجلب  ك د ب التي ) ينبه المستقبالت الحسية(االلم يسبب  2 البروستاغالندين•
.االحمرار   ترافقها اعراض التفاعل االلتهابي الحمى 

ال يتدخل في التفاعل االلتهابي و لكنه ينتج  بتركيز عال  1 البروستغالندين•
و هو ضروري لحماية بطانة )  االراكيدونيكحمض ( الركيزة اثناءه لتوفر 

.المعدة 



نسبة النشاط االنزيمي بداللة تركيز تحليل نتائج تطور : ) 2( الشكل •
  :االلتهاب مضادات 

الضعيفة لمضادات الاللتهاب تتناقص نسبة النشاط  التراكيزفي •
ثابتة و  %100و تبقى نسبة النشاط عالية  COX1 النزيم االنزمي

الضعيفة لمضادات  التراكيزما يدل على ان  COX2بالنسبة لـ 
على وظيفة  و ال تؤثر  COX1االنزيم وظيفة   تؤثرعلى الالتهاب
COX2 .

COX1
COX2 .

كلما زاد تركيز المضادات الحيوية تتناقص نسبة النشاط االنزيمي •
من وظيفة النوعين ما يدل على تأثر  .تنعدم عند كال االنزيمين حتى 

.االلتهاب االنزيمات بمضادات 
مضادات الاللتهاب  تؤثر سلبا على نشاط االنزيمين : االستنتاج •

COX1  وCOX2  بتثبيطهما.  



  :بااللتهاب تعليل تشخيص الحالة •
الكوع  بحراكاتاالعراض المتمثلة في االلم الشديد المرتبط •

يكون متزامنا مع التفاعل االلتهابي الن المسبب واحد و هو 
.المتكررة المرتبط انتاجه بحركات الكوع  .2 البروستغالندين

  :االدوية تعليل وصف •
  COX1. COX2مضادات االلتهاب توقف نشاطات االنزيمين •

  باالصابةاالعراض مرتبطة  >) ==السببي ممارسة االستدالل ( 

  COX1. COX2مضادات االلتهاب توقف نشاطات االنزيمين •
 يتخفيفمما يسمح  2و  1 البروستغالندينعن انتاج  المسؤلين

و في نفس الوقت توقيف نشاط  .االلتهابي االلم و زوال التفاعل 
يؤدي الى مشاكل صحية على مستوى المعدة مما  1االنزيم 

 1بطانة المعدة يعوض وظيفة االنزيم  لحمياةيستوجب دواء 
يتطلب تركيز عال من  2خصوصا و ان وقف نشاط االنزيم 

.1مما يعني نقص شديد في نشاط االنزيم .االلتهاب مضادات 



:التفسيرية الفرضية •

مرتبطة  COX1. COX2وظيفة االنزيمين الحظنا سابقا ان  --
كما نواتج مختلفة و لكن تعطي مع نفس الركيزة بالتفاعل 

.االلتهاب مضادات من نفس العالية  التراكيزفي يتوقف نشاطها 

بما ان وظيفة االنزيم تتعلق ببنيته الفراغية و تحديدا بالموقع -
يوجد تشابه في الموقع الفعال بين االنزيمين يسمح : فانه الفعال  يوجد تشابه في الموقع الفعال بين االنزيمين يسمح : فانه الفعال 

بالتفاعل مع نفس الركيزة و نفس مضاد االلتهاب الذي يمنع 
، كما يوجد االنزيمي النشاط  يقوفاالرتباط مع الركيزة مما 

اختالف بينهما يسمح بحدوث تفاعلين مختلفين لتحرير ناتجين 
.مختلفين 



التفسيرية يحدد تقنيات البحث اختبارالفرضية

من و  للتاكد  لالنزيمنمقارنة الموقع الفعال  -•
و ذلك في .بينهما وجود تشابه او اختالف  و ذلك في .بينهما وجود تشابه او اختالف 

وجود الركيزة و مضاد التهاب غير نوعي 



من اجل التحقق من صحة الفرضية  نجري دراسة تبرز :IIالجزء 
COX2(االنزيمين خصائص  . COX1 ( مضادات  بتاثيرو عالقتهما

  :  اإللتهاب
االكسدة الحلقية  النزيمتم التعرف على البنية ثالثية االبعاد •

cyclo-oxygénase من النوع )   ( COX2 . COX1  في اوائل cyclo-oxygénase من النوع )   ( COX2 . COX1  في اوائل
حيث وجدت نسبة تشابه بينهما في تسلسل )   1996– 1994( التسعينيات 
بواسطة  COX-2و  COX-1٪ فقط  و يتم تشفير  60 االمينيةاالحماض 
بوجود  الموقع الفعال لكال االنزيمين)  2( الوثيقة تمثل  .مختلفتين مورثتين 

.نوعي  غير  ستيروئيديالركيزة و بوجود مضاد التهاب ال 





  :الثاني تعليمات الجزء •
.الفرضية تحقق من صحة )  2(الوثيقة استغالل ب -1•
بيّن انه من  .COX2 لالنزيميُفضل وصف مضاد التهاب نوعي  -2•

.االختيار  الممكن استعمال مضاد التهاب نوعي ُمبّررا هذا 

بناء على المعلومات المستخرجة من الموضوع قّدم مخطط  : IIIالجزء بناء على المعلومات المستخرجة من الموضوع قّدم مخطط  : IIIالجزء
االدوية التي وصفها الطبيب لالعب التنسحصيلة تبرز فيه كيفية تدخل

                                                        .في العالج



االجابة عن تعليمات 
الجزء الثاني  

  :الفرضية التحقق من صحة  -1•

:في   لالنزيمنمقارنة الموقع الفعال •
يتكون الموقع الفعال: الركيزة وجود •

ممارسة االستدالل 
التجريبي االفتراضي 

COX2 COX1

Arg120-Syr530بنفس الموقع  امينيةاحماض  3وجود  - - Tyr 385. اوجه التشابه 

المشكلة  االمينيةيشترك االنزيمان في بعض االحماض : االستنتاج •
.اخرى  امينية باحماضللموقع الفعال و يتميز كل منهما عن االخر 

Arg120-Syr530بنفس الموقع  امينيةاحماض  3وجود  - - Tyr 385.
يشغل الموقع الفعال لكال االنزيمين  االراكيدونيكحمض  -

اوجه التشابه 

. امينيةاحماض  5من  يتكون 
Arg120-Syr530 - Tyr 385-Val523-

Arg513
وجود جيب اضافي يوسع الموقع الفعال  -

  Ileuبدال من Val523-Arg513بسبب وجود 

.  امينيةاحماض  4من  يتكون
Arg120-Syr530 - Tyr 385-Ileu523.

وجود مثلث يضيق الموقع الفعال بسبب جذر 
Ileu523 .

اوجه 
االختالف 



يتشابهان في بعض االحماض  لالنزيمينبما ان الموقع الفعال •
هي  االمينيةفان جذور هذه االحماض )  الجذورنفس (  االمينية
و بما  ) .االراكيدونيكحمض (الركيزة نفس  ثبيتعن  المسؤلة

انهما يختلفان في احماض امنية اخرى فان جذور هذه االحماض 
ومنه النوعية نوعي  تحفيزتفاعلعن  المسؤلةهي  االمينية

مع نفس الركيزة و تحرير نواتج التفاعل ( التفاعل اتجاه نوع 
) .مختلفة

صحة الفرضية ممارسة االستدالل التجريبي االفتراضي للتحقق من 
 .وفق مسعى استنتاجي

مع نفس الركيزة و تحرير نواتج التفاعل ( التفاعل اتجاه نوع 
) .مختلفة

نالحظ ان مضاد االلتهاب :نوعي في وجود مضاد التهاب غير •
يشغل الموقع الفعال بارتباطه مع حمض اميني مشترك هو 

Arg120  لها منافس (الركيزة مما يمنع تفاعل االنزيمين  مع  (
 تراكيزالنشاط االنزيمي خصوصا في وجود بالتالي توقف و 

.االلتهاب عالية من مضاد 
.الفرضية وهذا ما يثبت صحة •



يمكن تقديم االجابة بطريقة اخرى في •
التبليغ التبليغ 



 لالنزيمينالتفاعل مع نفس الركيزة يعود الى ان الموقع الفعال •
وعليه )  الجذورنفس (  االمينيةيتشابهان في بعض االحماض 

حمض (الركيزة نفس  ثبيتعن  المسؤلة الجذورهيفان هذه 
) .االراكيدونيك

تحرير نواتج مختلفة يعود الى وجود  اختالف في احماض امنية •
عن  المسؤلةهي  االمينيةاخرى حيث ان  جذور هذه االحماض 

الفرضية  ممارسة االستدالل التجريبي االفتراضي للتحقق من صحة
  )ألسبابها ارجاع  النتائج ( .تفسيري مسعى  وفق

عن  المسؤلةهي  االمينيةاخرى حيث ان  جذور هذه االحماض 
  .نوعي  تحفيزتفاعل

عالية من  تراكيزتوقف النشاط االنزيمي خصوصا في وجود •
يشغل  الالنوعيمضاد االلتهاب يعود الى ان مضاد االلتهاب 

 Arg120الموقع الفعال بارتباطه مع حمض اميني مشترك هو 
  )لها منافس (الركيزة مما يمنع تفاعل االنزيمين  مع 

.الفرضية وهذا ما يثبت صحة •



بيّن انه من  .COX2 لالنزيميُفضل وصف مضاد التهاب نوعي  -2•
 :االختيارالممكن استعمال مضاد التهاب نوعي ُمبّررا هذا 

 امينيةيتميز بوجود احماض  COX2 النزيمبما ان الموقع الفعال •
مميزة له و جيب اضافي يوسع الموقع الفعال فانه يمكن استعمال 

جزيئات كبيرة الحجم تشغل هذا الجيب و تمنع تحرير الناتج و بالتالي ال 
.الفعال بسبب وجود مثلث يضيق الموقع  COX1تؤثر على انزيم  .الفعال بسبب وجود مثلث يضيق الموقع  COX1تؤثر على انزيم 

يسمح بزوال  COX2استعمال مضاد التهاب نوعي لـ : االختيار تبرير •
االلم و التفاعل (  2 البروستغالنديناالعراض المرضية الناتجة عن 

دون استعمال دواء لحماية بطانة المعدة الن االنزيم    ) االلتهابي 
COX1  معتبرة  بتراكيز 1 البروستغالندينيكون فعاال في انتاج



بناء على المعلومات المستخرجة من الموضوع قّدم مخطط حصيلة  : IIIالجزء
.في العالجاالدوية التي وصفها الطبيب لالعب التنستبرز فيه كيفية تدخل

تمزق غشاء الخلية 

على  االراكيدونيكتركيب  حمض 
  الهيولىمستوى 

COX2COX1

مضاد التهاب غير  
  ستيروئيدي

مضاد التهاب غير  
  ستيروئيدي

مضاد التهاب نوعي 

1 بروستاغالندين2 بروستاغالندين

الحمى 
تنبيه المستقبالت ( األلم 

  )الحسية 
تجمع كريات الدم البيضاء 

تفاعل التهابي 

حماية بطانة المعدة  عالج االعراض 
الناتجة عن التفاعل 

االلتهابي 

ألم على مستوى 
المعدة لذلك يوصف 
دواء لحماية بطانة 

المعدة 


